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DECRET D'ALCALDIA

Ref.: 2019/9003/4 - Aprovació suprimir Comissió Consultiva d'Accés del Ciutadà a la
Informació i Documentació -7-

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 6096/2014, d’1 de desembre, es va procedir a la
creació i nomenament dels membres integrants de la Comissió Consultiva d’Accés del Ciutadà
a la Informació i Documentació Municipal, en qualitat d’òrgan col·legiat de caràcter consultiu
integrat en l’organització municipal, amb funcions de suport i assessorament a l’òrgan
competent per a resoldre les corresponents sol·licituds d’accés plantejades pels ciutadans a
l’emparo del que disposaven en aquell moment la Llei 30/1992, de 28 de desembre, de Règim
Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada a algun dels seus
preceptes per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern.
Atès que un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu
resultat el passat dia 15 de juny, resulta necessari procedir a un nou pronunciament sobre el
manteniment d’aquesta Comissió.
Atès l’experiència de funcionament de la Comissió des de la seva creació i,
especialment, els terminis preclusius de que disposa aquesta Administració per a resoldre les
peticions d’accés a la informació, aconsellen suprimir el tràmit del seu informe previ.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que legalment tinc
conferides,
HE RESOLT
Primer.- Suprimir la Comissió Consultiva d’Accés del Ciutadà a la Informació i
Documentació Municipal.
Segon.- Comunicar aquest Decret als membres que fins ara integraven aquesta
Comissió, pel seu coneixement i efectes, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi
de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.
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Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera
sessió que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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